
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1287/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFS/10 – SD PM CLAUDINEY FERREIRA 
DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua pontuação no Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão e recontagem;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou  02(duas)  repetições  de  forma  correta,  conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de 
Capacitação Física, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente pelas razões acima explicitadas, 
modificando para 02 (duas) o número de repetições válidas atribuídas ao candidato no Teste 
Dinâmico de Barra do TCF;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,   01 de julho de 2010.

(a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1288/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/10  –  SD  PM  VICTOR  HENRIQUE 
FRAIZ CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua pontuação no 
Teste  Dinâmico  de  Barra  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando  revisão  e 
recontagem;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou  02(duas)  repetições  de  forma  correta,  conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de 
Capacitação Física, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido parcialmente pelas razões acima explicitadas, 
modificando para 02 (duas) o número de repetições válidas atribuídas ao candidato no Teste 
Dinâmico de Barra do TCF;

2.3 determinar à Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

(a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1289/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/10 – SD PM EDUARDO FÉLIX ALVES 
COELHO interpôs  recurso  administrativo  por  ter  se  apresentado  no  dia  do  Teste  de 
Capacitação Física, sem a FIAF, devido a problemas de saúde;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  indefere  o  pedido 
conforme previsto no edital em seu item 5.15.1 “para submissão ao TCF será obrigatória a 
entrega da FIAF à comissão de aplicação, com o resultado de apto no Controle Fisiológico 
(CF), bem como apresentação com uniforme de educação física completo, sob pena de não 
realização do teste e consequente eliminação do concurso”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  os  pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

       (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1290/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/10 – SD PM CLAUDINEY GONÇALVES 
DOS REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com sua pontuação na Prova de 
Resistência Aeróbica do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando, ao final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto a forma, o pedido interposto não está em consonância com os itens 9.2 e 9.10 do 
edital:

“9.2  O  recurso  deverá  ser  digitado,  conter  fundamentação 
com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia 
da  bibliografia  pesquisada  e  apresentado  conforme  modelo  e 
orientações constantes no anexo "D". 9.10 Não serão conhecidos 
os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos,  os 
interpostos  contra  o  resultado  das  provas  ou  teste  de  outro  
candidato e os que descumpram o contido nos itens 9.2 a 9.5”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01  de julho de 2010.

         (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1291/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFS/10 – CB PM REINALDO DA COSTA 
BORGES interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação na Prova de 
Resistência  Aeróbica do Teste  de Capacitação Física  (TCF) de outro candidato,  solicitando 
revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto a forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.10 do edital:

“9.10 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
prazos estabelecidos,  os interpostos contra o resultado das 
provas ou teste de outro candidato e os que descumpram o 
contido nos itens 9.2 a 9.5”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

        (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1292/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFS/10 – SD PM JULIANA MARIA COURA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação na Prova de Resistência 
Aeróbica do Teste de Capacitação Física (TCF) de outro candidato, solicitando revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto a forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.10 do edital:

“9.10 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
prazos estabelecidos,  os interpostos contra o resultado das 
provas ou teste de outro candidato e os que descumpram o 
contido nos itens 9.2 a 9.5”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,   01 de julho de 2010.

       (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1293/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/10  –  SD  PM  ALEXANDRE  CÉSAR 
NUNES TEIXEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação na 
Prova  de  Resistência  Aeróbica  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF)  de  outro  candidato, 
solicitando revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto a forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.10 do edital:

“9.10 Não serão conhecidos  os recursos protocolados  fora dos 
prazos estabelecidos,  os interpostos contra o resultado das 
provas ou teste de outro candidato e os que descumpram o 
contido nos itens 9.2 a 9.5”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

        (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1294/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao  CFS/10 – SD PM ANDRÉIA APARECIDA 
ALVES interpôs recurso administrativo por ter sido eliminada do concurso por ter faltado no 
Teste de Capacitação Física, solicitando ao final, nova reavaliação;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  indefere  o  pedido 
conforme previsto no edital em seus itens 10.10 “Não haverá segunda chamada de provas, 
teste  ou  exames,  nem  sua  aplicação  fora  do  local  ou  horário  estabelecidos  para  sua  
realização, com única exceção para a situação prevista no subitem 10.10.2.
10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases do concurso e a qualquer situação,  
não provocada pela administração do concurso, de impedimento do candidato, ainda que em 
decorrência de sua situação física ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária, que o 
impeça de comparecer, executar ou completar alguma prova, teste ou exame”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  os  pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão da recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

        (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1295/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/10 – SD PM FERNANDO SÁVIO LIMA 
PAPANDREIA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua  pontuação  na 
Prova de Resistência Aeróbica do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando, ao final, sua 
revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto a forma, o pedido interposto não está em consonância com os itens 9.2 e 9.10 do 
edital:

“9.2  O  recurso  deverá  ser  digitado,  conter  fundamentação 
com argumentação lógica e consistente, anexando fotocópia 
da  bibliografia  pesquisada  e  apresentado  conforme  modelo  e 
orientações constantes no anexo "D",

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,   01 de julho de 2010.

         (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                        DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1296/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/10  –  SD  VALDEMIR CÂNDIDO DA 
SILVA interpôs recurso administrativo  em face de não concordar  com sua eliminação  na 
prova  de  Resistência  Aeróbica  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  alegando  ter  sido 
prejudicado por outros candidatos que se encontravam correndo, solicitando, ao final, sua 
reavaliação;

1.2 após análise pela Comissão de Recursos, constatou-se que o 
teste e os materiais utilizados (colaboradores, cronômetro com precisão de segundos, local 
plano e demarcado) estão dentro do que prescreve a Resolução nº 3322, de 24/09/1996 e 
conforme prescreve os sub itens in verbis:

“10.10  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas,  teste  ou 
exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecidos  
para sua realização, com única exceção para a situação prevista 
no subitem 10.10.2.
10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases do 
concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato, ainda 
que em decorrência de sua situação física ou de saúde, mesmo 
que  eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de  comparecer, 
executar ou completar alguma prova, teste ou exame.
10.10.2  Exclusivamente  paras  as  provas  de  conhecimentos 
(provas  I  e  II),  o  candidato  que  estiver  impossibilitado  de 
deslocar-se até o local de prova, em decorrência de seu estado 
físico ou de saúde, situação esta que deverá ser atestada pelo 
médico de sua OPM, poderá realizar a prova no local onde estiver  
recolhido em repouso, observando-se rigorosamente os horários 
e demais disposições estabelecidos neste edital,  devendo, para 
tal, solicitar formalmente ao CRS, anexando o atestado médico,  
até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da prova”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  os  pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

       (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                              DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1297/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFS/10 – SD PM CARLOS ANTÔNIO DOS 
SANTOS interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  a  pontuação  no  Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF) de outro candidato, solicitando, ao 
final, sua revisão;

1.2 a comissão de análise de recursos, após avaliação, verificou 
que quanto a forma, o pedido interposto não está em consonância com o item 9.10 do edital:

“9.10 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
prazos estabelecidos,  os interpostos contra o resultado das 
provas ou teste de outro candidato e os que descumpram o 
contido nos itens 9.2 a 9.5”,

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

         (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                            DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1298/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

12 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CFS/10 – SD PM ELIEL HENRIQUE DO 
AMARAL interpôs recurso administrativo  por não concordar  com sua pontuação no Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão e recontagem;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição de forma correta, conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de 
Capacitação Física, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

(a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1299/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

13 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/10 – SD PM RONIER ANDTERSON 
VELOSO interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com sua pontuação  no Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão e recontagem;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição de forma correta, conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de 
Capacitação Física, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

(a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1300/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

14 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/10 – SD PM DIEGO FELIPE SOUTO DE 
CARVALHO interpôs recurso administrativo por não concordar com sua pontuação no Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão e recontagem;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição de forma correta, conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de 
Capacitação Física, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

(a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1301/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

15 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/10  –  SD  PM  RENATO  SILVA 
FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com sua pontuação no Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão e recontagem;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição de forma correta, conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de 
Capacitação Física, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

(a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1302/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

16 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFS/10 – SD PM RODRIGO FERNANDES 
ALVES RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com sua pontuação 
no  Teste  Dinâmico  de  Barra  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  solicitando  revisão  e 
recontagem;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se  que  o  candidato  realizou não realizou nenhuma repetição  de  forma correta, 
conforme previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do 
Teste de Capacitação Física, 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  01 de julho de 2010.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1303/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

17 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFS/10  –  SD  PM DANIEL  FERNANDES 
LIMA interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  sua  pontuação  no  Teste 
Dinâmico de Barra do Teste de Capacitação Física (TCF), solicitando revisão e reavaliação;

1.2 após análise da filmagem feita pela Comissão de Recursos, 
constatou-se que o candidato não realizou nenhuma repetição de forma correta, conforme 
previsto na Resolução nº 3322 de 24/09/96, anexo “C”, que regula a aplicação do Teste de 
Capacitação Física;

1.3  quanto  a  solicitação  de  reavaliação  o  edital  prescreve  in 
verbis:

“10.10  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas,  teste  ou 
exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecidos 
para sua realização, com única exceção para a situação prevista 
no subitem 10.10.2.
10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases do 
concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela  
administração do concurso, de impedimento do candidato, ainda 
que em decorrência de sua situação física ou de saúde, mesmo 
que  eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de  comparecer, 
executar ou completar alguma prova, teste ou exame.
10.10.2  Exclusivamente  paras  as  provas  de  conhecimentos 
(provas  I  e  II),  o  candidato  que  estiver  impossibilitado  de 
deslocar-se até o local de prova, em decorrência de seu estado 
físico ou de saúde, situação esta que deverá ser atestada pelo 
médico de sua OPM, poderá realizar a prova no local onde estiver 
recolhido em repouso, observando-se rigorosamente os horários 
e demais disposições estabelecidos neste edital,  devendo, para 
tal, solicitar formalmente ao CRS, anexando o atestado médico, 
até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da prova”,

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso,  posto  que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,   01 de julho de 2010.

       (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1304/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I, 
II,  número 34,  e inciso  III  do art.  10 do Decreto  nº  18.445,  de 15/04/1977 (R-100),  e 
considerando  a  Resolução  nº  4.052,  de  27/11/2009,  as  condições  previstas  no  Edital 
DRH/CRS nº 02, de 28/01/2010, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Formação de Sargentos do QPPM e QPE da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2010 e,

18 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFS/10 – CB PM PAULO SÉRGIO PACHECO 
TORRES interpôs recurso administrativo em face de não concordar com sua eliminação na 
prova  de  Resistência  Aeróbica  do  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  alegando  ser 
incompreensível uma eliminação por causa de 03 segundos a mais, solicitando, ao final, sua 
reavaliação;
 

1.2 após análise pela Comissão de Recursos, constatou-se que o 
teste e os materiais utilizados (colaboradores, cronômetro com precisão de segundos, local 
plano e demarcado) estão dentro do que prescreve a Resolução nº 3322, de 24/09/1996 e 
conforme prescreve os sub itens in verbis:

“10.10  Não  haverá  segunda  chamada  de  provas,  teste  ou 
exames, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecidos 
para sua realização, com única exceção para a situação prevista 
no subitem 10.10.2.
10.10.1 O disposto neste item aplica-se em todas as fases do 
concurso  e  a  qualquer  situação,  não  provocada  pela 
administração do concurso, de impedimento do candidato,ainda 
que em decorrência de sua situação física ou de saúde, mesmo 
que  eventual  ou  temporária,  que  o  impeça  de  comparecer, 
executar ou completar alguma prova, teste ou exame.
10.10.2  Exclusivamente  para  as  provas  de  conhecimentos 
(provas  I  e  II),  o  candidato  que  estiver  impossibilitado  de 
deslocar-se até o local de prova, em decorrência de seu estado  
físico ou de saúde, situação esta que deverá ser atestada pelo  
médico de sua OPM, poderá realizar a prova no local onde estiver 
recolhido em repouso, observando-se rigorosamente os horários e 
demais disposições estabelecidos neste edital, devendo, para tal,  
solicitar formalmente ao CRS, anexando o atestado médico, até  
48 (quarenta e oito) horas antes da data da prova”,

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  posto  que  presentes  os  pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido pelas razões acima explicitadas, mantendo-
se a inaptidão do recorrente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,   01 de julho de 2010.

       (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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